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Dia 71 

 (05 – 11 de junho, 2020) 

 

Invocando Jesus em nossa necessidade urgente 

 

“Quando a Tempestade Pega Você de Surpresa!” 
 

Por Paul Dysinger 

 

Eu estava apenas colocando nosso filho Ethan para dormir. Foi um belo dia ensolarado. Algumas 

nuvens haviam acabado de rolar no frio da noite. E então bateu. E bateu rápido e com força. 

 

Ethan tinha acabado de adormecer quando ouvi minha esposa Natasha chamando da sala de estar. 

Saí do quarto e olhei pela janela. E a primeira coisa que notei foi o vento. Estava soprando 

incrivelmente forte! E o céu estava ficando cada vez mais escuro. 

 

Então ouvimos os galhos das árvores se quebrando. Eles estavam literalmente se soltando das 

árvores da floresta próxima e batendo na lateral da nossa casa. Olhei para o outro lado da nossa 

estufa de plantas e estava completamente arrasada. A tampa de plástico inteira havia sido 

arrancada totalmente. Peguei meu telefone para verificar o tempo, mas a conexão com a Internet 

havia sido danificada.  

 

"Querida, devemos ir?" Eu ouço Natasha dizendo. "Sim - vamos", eu respondi. 

 

Pegamos Ethan dormindo da cama e joguei meu notebook na mochila, depois saímos disparados 

para o carro – assustados imaginando que a qualquer momento um galho ou uma árvore que caia 

pudesse interceptar nossa fuga. Oramos enquanto corríamos pela estrada de terra até a casa dos 

meus pais, onde o porão seria um lugar muito mais seguro para esperar a tempestade. Já havia 

caído uma árvore na nossa entrada a qual tivemos que contornar. Felizmente, era possível. 

 

A essa altura já estava chovendo. E assim, através da chuva ofuscante e do vento furioso, 

finalmente chegamos ao porão dos meus pais em segurança. E aqui está o mais louco de tudo 

isso: nenhum de nós viu aquilo tudo chegando. Ninguém. Meu tio estava no trator e teve que 

abandoná-lo e correr para dentro. Ele também tinha uma estufa de plantas arruinada como a nossa 

e outra que ficou muito pior (parecia que um elefante havia pisado nela). A tempestade nos atingiu 

inesperadamente e não estávamos preparados. 

 

Felizmente, estamos todos seguros e todos estão bem. Mas aquilo nos atingiu despreparados. 

Assim como toda essa pandemia de COVID-19 atingiu nosso mundo despreparado. Sabemos que 

há mais tempestades vindo de acordo com as profecias da Bíblia. A pergunta é: "Como estamos 

nos preparando para enfrentar essas tempestades?" 

 

Francamente, como jardineiro, você percebe que não está no controle da natureza. O vento, a 

chuva, o sol, a neve - você simplesmente não pode controlá-los. Você pode planejar com 

antecedência e se preparar se tiver uma boa previsão do tempo. Mas às vezes acontecem coisas 

que não podíamos prever. Então o que fazer? 

 

Vou te contar o que fazemos. Nós oramos. Reconhecemos que Deus está no controle, mesmo 

quando coisas loucas acontecem. E então nos levantamos e continuamos. Quando a vida cai à 



nossa volta, precisamos nos levantar e reconstruir. As tempestades da vida podem nos derrubar 

mas precisamos pedir forças a Deus e seguir em frente. 

 

Mas e as tempestades da vida? E as tempestades físicas, emocionais, espirituais e econômicas 

criadas pelo COVID-19? Como você está respondendo? Como você vai reconstruir? Que lições 

você está aprendendo que o preparará para tempestades futuras? Quando acontecem coisas que 

estão fora do seu controle, aonde você procura força e conforto? 

 

Jesus é a nossa âncora e esperança. Podemos recorrer a Ele, nosso Príncipe da Paz, que pode 

acalmar tempestades com uma palavra de Seus lábios. Podemos recorrer a Ele para nos levar 

através das tempestades da vida e até mesmo no fim dos tempos. Você confiará nele hoje? 

 

“Você mantém em perfeita paz aquele cuja mente está em você, porque ele confia em você. 

Confie no Senhor para sempre, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna”. Isaías 26:3-4 

 

Paul Dysinger e sua esposa Natasha vivem no Tennessee, onde administram um negócio de 

jardinagem e ensinam as pessoas a cultivar a terra. 

 

PERGUNTAS DO CORAÇÃO: Como você reagiu à pandemia mundial? Como isso afetou ou 

não sua fé em Jesus? Você está disposto a confiar nele para a próxima tempestade inesperada em 

sua vida? Você acredita que Jesus pode realmente ser sua rocha eterna? 

 

DESAFIO AO CORAÇÃO ATIVO: Peça a Deus que lhe mostre todas as áreas da sua vida nas 

quais você não pode ter acesso total a Ele. Peça a Deus para perdoar e ajudar você a confiar nEle. 

Talvez esta crise de pandemia tenha revelado algumas coisas em sua vida em que lhe falta 

exercitar a fé. Ore a nosso amoroso Jesus para ajudar você a se entregar a Ele e aprender a confiar 

nEle, apesar das tempestades da vida. 

 

Aprofundando o tema - sugestões adicionais de leitura para esta semana: 

 

• Ellen G. White, Ajuda na Vida Diária – Clique aqui para acessar Escritos EGW. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05 de junho 

Foco de Oração – (Dia 71) 

 

Relatório de Louvor:  
 

• Alex G.: Duas grandes bênçãos! Eu havia começado um estudo bíblico com um médico 

da minha cidade. E por causa do COVID-19, pudemos estudar com mais frequência do 

que antes. Ela aceitou ser batizada antes mesmo de visitar a igreja! Também fui muito 

abençoado pessoalmente por, apesar de ter que cancelar todas as minhas viagens do ano, 

poderia me organizar muito melhor, para poder orar mais, ler mais a Bíblia, escrever mais 

e trabalhar com mais eficiência. No meio de muitas dores também vieram grandes 

https://egwwritings.org/?ref=en_HDL.1&para=37.2


bênçãos! 

• Rebeca: Duas semanas atrás, eu e meu marido estávamos em uma situação muito difícil. 

Não tínhamos sinal telefônico e nosso carro ficou preso onde havia um lamaçal e não 

tínhamos saída. Oramos pedindo a Deus para ser nosso piloto. Quando terminei minha 

oração, senti vontade de cantar um hino. Meu marido disse que no minuto que eu fiz isso, 

ele sentiu como se alguém nos empurrasse dali. Eu sei que foi Deus respondendo às 

nossas orações. Ele é incrível e eu amo como Ele está sempre trabalhando em nossas 

vidas! 

 
Pedidos de Oração: 

 
1. Ore por irmãos e irmãs que lutam contra o desemprego neste momento devido à 

pandemia. 

 

2. Ore por Magdalena e seu marido, que vivem no interior da Colômbia, tentando alcançar 

as pessoas para Jesus. Eles precisam de uma capela para ter reuniões. 

 

3. Ore por congregações em todo o mundo que não tenham espaço ou prédio para se reunir 

devido a várias circunstâncias. 

 

4. Ore pelos voluntários de um ano em missão que estão ajudando imigrantes haitianos no 

Chile a aprender a língua espanhola e a se adaptar à vida e à cultura chilenas. Por favor, 

peça a Deus para trabalhar com e através dos voluntários e ajudá-los a construir amizades 

e fé. 


